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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
 

 
ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER 

(ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» 
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 

 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» 
 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, 

αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)» 
 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

 «Προμήθεια Οχήματος Μεταφοράς Επωφελούμενων Κέντρου Ημέρας Ατόμων με Αυτισμό 
Καστοριάς» 

 
Ο Πρόεδρος ης εταιρείας προστασία ατόμων με αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς, Πάνος Γεώργιος 
διακηρύττει ότι την 14η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Κέντρο Ημέρας Καστοριάς, θα διεξαχθεί Συνοπτικός 
Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή 
της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Οχήματος Μεταφοράς 
Επωφελούμενων Κέντρου Ημέρας Ατόμων με Αυτισμό Καστοριάς».  
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010945247 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο 
«Προμήθεια Οχήματος Μεταφοράς Επωφελούμενων Κέντρου Ημέρας Ατόμων με Αυτισμό 
Καστοριάς». 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια (αγορά) ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων 
πρώτης κυκλοφορίας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 46.722,25 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6.645,68 € (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.076,57 ΦΠΑ : 
6.645,68). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Σωματείου 
Παλαιολόγου 1, μέχρι τις 14/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις και την διακήρυξη. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου  είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του 
σχετικού συμφωνητικού. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 
προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την 
ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
Προστασίας Ατομών με αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Σωματείο – ΝΠΙΔ), αρμόδιος 
επικοινωνίας Πάνος Γεώργιος (Ταχ. Δ/νση: Παλαιολόγου 1, Ταχ.Κωδ.:52100, τηλ.: 
2467025336, E-mail: autismkastoria@gmail.com, Ιστοσελίδα: www.autismkastoria.org) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

 Καστοριά, 28/8/2021 
Ο  Πρόεδρος  

 
 
 

Πάνος Γεώργιος 
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